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PSH507 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri (3-6-6 AKTS:9) 

Psikiyatri hemşireliği gelişim süreci, felsefesi, rol ve sorumlulukları, psikiyatrik tedavi ortamı, birincil, 

ikincil, üçüncül korumada ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresinin sorumlulukları, psikiyatrik bakım 

süreci, bireyin değerlendirilmesi, terapötik iletişim, grup dinamikleri, etik ve yasal boyut, psikiyatride 

bakım kalitesi, hasta güvenliği, risk yönetimi, psikiyatrik hasta ailesi, tedavi modelleri konularını 

içermektedir. 

PSH508 Klinik Psikiyatri Hemşireliği (3-6-6 AKTS:8) 

Bu dersin içeriği ruhsal sorunu olan bireyin değerlendirilmesi, psikiyatrik tedavi ortamı oluşturmada 

hemşirenin sorumlulukları, psikiyatri kliniklerinde risk yönetimi, psikiyatrik semptom yönetimi, 

somatik ve psikososyal tedavi yaklaşımlarında hemşirenin sorumlulukları, psikiyatride hasta ve çalışan 

güvenliği, risk yönetimi, ailenin psikiyatrik hastanın bakım ve tedavisindeki yeri ve önemi konularını 

içermektedir. 

TPH526 Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği (3-0-3 AKTS:6) 

Bu ders, toplum ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin temelini oluşturan kavram, teori ve 

uygulamaların kavranması, birey ve aile ve toplumun ruh sağlığının korunması, ve rehabilitasyonuna 

yönelik bakım becerisi geliştirmeyi içerir. 

PSH542 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği (3-0-3 AKTS:6) 

Ders içeriği konsültasyon liyezon hemşireliği (KLP) tanımı ve gelişimi, rol ve işlevleri, klp 

hemşireliğinde temel kavramlar olan kriz ve kriz yönetimi, Stres ve baş etme, kayıp ve yas, ağrı, 

psikososyal bakım ve yaşam kalitesi kavramlarından oluşmaktadır. Davranışta nörofizyolojik süreçler, 

Fiziksel hastalıklarda ruhsal değerlendirme ve görüşme teknikleri, bakım planı oluşturma ve fiziksel 

hastalıklarda en sık gözlenen psikiyatrik sorunlarda mevcuttur. Bu ders kapsamında bu konular 

işlenecektir. 

HEM520 Sağlık Hizmetlerinde İletişim (2-0-2 AKTS:5) 

Bu ders sağlıklı ve hasta bireyle iletişimin temel ilkelerini, insan davranışlarının nedenlerinin 



anlaşılmasına yönelik teorileri, iletişimi etkileyen etmenleri, sağlık hizmetlerinde iletişimin önemini 

kavrama ve profesyonel iletişim kurabilmenin yollarının öğrenilmesini amaçlar 

CSH 501 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I (3-4-5 AKTS: 12) 

Bu ders, bütüncü, aile merkezli, atravmatik çocuk hemşireliği felsefesi, dünyada ve ülkemizde çocuk 

sağlığı ve çocuk haklarının durumu, çocuk sağlığını etkileyen faktörler, büyüme-gelişme, çocuk 

sağlığının geliştirilmesi ve korunması konularını içermektedir. 

CSH 505 Çocukta Büyüme Gelişme (3-0-3 AKTS: 4) 

Bu ders, büyüme gelişme tanımı, etkileyen faktörler, büyüme gelişme dönemleri ve bu dönemlerdeki 

bireyin temel özellikleri, gelişim kuramcıları ve kuramlarının temel özellikleri, büyüme ölçütleri ve 

büyüme gelişmeyi etkileyen faktörler ile büyüme gelişmeyi destekleyici yaklaşımları içermektedir. 

CSH 502 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II (3-4-5 AKTS: 12) 

Bu ders, hastaneye yatan, kronik hastalığı olan ve yaşamı tehdit edici hastalığı olan çocuklar ve aileye 

etkisi ve hemşirelik bakımı, çocuklarda sık karşılaşılan solunum sistemi hastalıkları, çocuklarda 

kardiyovasküler sistem hastalıkları, çocuklarda gastrointestinal sistem hastalıkları, çocuklarda 

genitoüriner sistem sorunları, çocuklarda endokrin sistem hastalıkları, çocuklarda nörolojik ve 

nöromüsküler hastalıklar, çocuklarda hematolojik sistem hastalıkları, çocukluk çağı kanserleri ve 

çocuklarda enfeksiyon hastalıklar ve hemşirelik bakımı konularını içermektedir.  

CSH 504 Yenidoğan Hemşireliği (3-0-3 AKTS: 5) 

Bu ders, sağlıklı ve riskli yeni doğanların özellikleri, temel bakım uygulamaları, yenidoğanlarda sık 

karşılaşılan sorunlar, terminal dönemdeki bebeğin palyatif bakımı, ebeveyn bebek etkileşimi ve riskli 

bebek sahibi olan ebeveynleri destekleyici hemşirelik bakımı ve bebeğin taburculuğa hazırlığı 

konularını içermektedir. 

KDH 501 Perinatoloji Hemşireliği  (3-4-5 AKTS:11)  

Bu ders, doğurganlığın düzenlenmesi, ana-çocuk sağlığını etkileyen faktörler, genetik hastalıklar, 

prekonsepsiyonel ve doğum öncesi dönemin önemi, gebelikte anne ve fetüsün fizyolojileri, gebelikte 

anne ve fetüsün değerlendirilmesi, risk yönetimi, normal ve riskli gebelik izlemi, normal ve riskli doğum 

eylemi, normal ve riskli doğum sonu dönemin izlemi konularını içermektedir. 

KDH 502   Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (3-4-5 AKTS:11)  

Bu ders, üreme sistemi anatomi ve fizyolojisi, jinekoloji tanı ve tedavi yöntemleri, klimakterik dönem, 

kadın ürogenital sistemindeki fonksiyon ve yapısal bozuklukları, anormal uterin kanamalar, genital yol 

enfeksiyonları ve CYBH’ları, üreme organlarının iyi ve kötü huylu oluşumları, kadına yönelik şiddet, 

kadın sağlığını korumaya ve iyileştirmeye dönük hemşirelik uygulamaları konularını içermektedir. 

KDH 523 Ürojinekoloji  (3-0-3 AKTS:6)                                 

Bu ders, pelvik taban anatomisi, fizyolojisi ve kontinans mekanizması, Üİ ve POP’ların epidemiyoloji, 



risk faktörleri ve tipleri, İÜ ve POP’ların değerlendirilmesinde kullanılan spesifik tanı testleri, Üİ ve 

POP’ların cerrahi ve farmakolojik tedavi yöntemleri, Üİ ve POP cerrahi operasyonu geçiren hastalara 

yönelik hemşirelik bakım, Üİ ve POP’ların tedavisinde konservatif tedavi yöntemleri, gebelik, 

postpartum ve postmenapozal dönemlerde Üİ ve POP’ları önleme ve koruma, Üİ ve POP’ların cinsel 

sağlığa ve yaşam kalitesine olan etkisi konularını içermektedir. 

İHH501 İç Hastalıkları Hemşireliği-I (3-4-5 AKTS:12) 

Bu ders, sıvı elektrolit ve asit-baz dengesi, stres, şok, ağrı, yaşam kalitesi, trans kültürel hemşirelik, 

geriatri, immün sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik 

bakımı konularını içermektedir. 

İHH502 İç Hastalıkları Hemşireliği-II (3-4-5 AKTS:11) 

Bu ders kan hastalıkları ve hemşirelik bakımı, endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, 

diabetes mellitus ve hemşirelik bakımı, kardiyovasküler sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, 

sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, böbrek 

hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kas – iskelet sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı konularını 

içermektedir. 

İHH 500 Seminer (0-1-0 AKTS: 1) 

Bu ders, seminer konusunun belirlenmesi, literatür tarama, ilgili çalışmaların incelenmesi, rapor yazma, 

sunum hazırlama ve sunma yöntemleri konularını içermektedir. 

HEM503 Hemşirelikte Temel Kavramlar-I (3-0-3 AKTS:5)                                 

Bu ders, psikiyatri hemşireliği gelişim süreci, felsefesi, rol ve sorumlulukları, psikiyatrik tedavi ortamı, 

birincil, ikincil, üçüncül korumada ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresinin sorumlulukları, psikiyatrik 

bakım süreci, bireyin değerlendirilmesi, terapötik iletişim, grup dinamikleri, etik ve yasal boyut, 

psikiyatride bakım kalitesi, hasta güvenliği, risk yönetimi, psikiyatrik hasta ailesi, tedavi modelleri 

konularını içermektedir. 

 HEM504 Hemşirelikte Temel Kavramlar-II (3-0-3 AKTS:5)                                 

Bu ders, bilimsel bir araştırma sonucunda elde ettiği verilerin değerlendirilmesi ve istatistik analizlerinin 

yapılmasını ve sonuçların yorumlanması konularını içermektedir. 

HEM507 Sağlığın Değerlendirilmesi (2-0-3 AKTS:5) 

Bu ders, gözlem, görüşme ve fizik değerlendirmeden oluşan veri toplama yöntemleri, fonksiyonel sağlık 

örüntüleri modeline göre veri toplama, verileri analiz ederek tanı koyma ile hemşirelik tanıları sınıflama 

sistemi ve kollobratif problemler konularını içermektedir. 

İHH504 Fizyopatoloji (3-0-3 AKTS:6) 

Bu ders, ağrı, sıvı elektrolit dengesi ve dengesizliği, ödem mekanizması, asit ve baz dengesizliği, 



hemostaz ve pıhtılaşma bozuklukları, bağışıklık sistemi fizyolojisi ve bazı patolojik durumlar, 

kardiyovasküler sistem fizyolojisi ve bazı patolojik durumlar, solunum sistemi fizyolojisi ve bazı 

patolojik durumlar, sinir sistemi fizyolojisi ve bazı patolojik durumlar, endokrin sistem fizyolojisi ve 

bazı patolojik durumlar, gastrointestinal sistem fizyolojisi ve bazı patolojik durumlar, karaciğer 

fizyolojisi ve bazı patolojik durumlar, böbrek fizyolojisi ve bazı patolojik durumlar, genetik hastalıklar 

konularını içermektedir. 

ENS502 Uygulamalı İstatistik  (2-0-2 AKTS:5) 

Bu ders, bilimsel bir araştırma sonucunda elde ettiği verilerin değerlendirilmesi ve istatistik analizlerinin 

yapılmasını ve sonuçların yorumlanması konularını içermektedir. 

ENS501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği (3-0-3 AKTS:5)                                 

Bu ders, araştırmanın önemi, sağlık ve hemşirelik araştırmalarının özellikleri, araştırma yöntemleri, 

araştırma projesinin hazırlanması, raporlandırılması, araştırmaların kritiği ve klinik uygulamalarda 

kullanımını, bilimsel etik konular ve araştırma hataları konularını içermektedir 


